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ABSTRACT 

The purpose of this study is to examine the effect of audit committee 
characteristic and auditor industry specialization on earning quality proxied by earnings 
response coefficient (ERC). The characteristics of audit committee used in this study 
are audit committee member size, independency of audit committee, and meeting 
frequency of the audit committee members.  

Industrial samples in this study are real esatate, property and building 
construction company listed in Indonesia Stock Exchange in 2008-2012 period. The 
type of data in this study is secondary data, which hypothesis testing was done by 
using multiply linear regression of 16 companies samples. The dependent variables 
used in this study are earning quality proxied by ERC, while the independent variables 
consist of audit committee member size, independency of audit committee, meeting 
frequency of the audit committee members and auditor industry specialization. 

The result of this study in simultanously proved that factors consist of audit 
committee member size, audit committee independency, and meeting frequency of the 
audit committee members give positive influence to the earning quality proxied by ERC. 
In addition, the result of this study in partially proved that audit committee member size 
gives negative influence significantly to the earning quality and independency of audit 
committee give negative influence not significantly to the earning quality, while meeting 
frequency of the audit committee and auditor industry specialization give positive 
influence significantly to the earning quality.  
 
Keywords : Audit Committee, Auditor Industry Specialization, Earning Quality, 
Earnings Response Coefficient 
 

I. PENDAHULUAN 

Seiring berjalannya waktu, industri usaha saat ini semakin hari semakin 

berkembang. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari semakin kompleksnya 

persaingan di dunia usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sebagai contoh, 

sering terjadinya skandal akuntansi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang 

melibatkan campur tangan pihak internal maupun eksternal dalam melakukan 

kecurangannya. Sehingga, mengakibatkan penurunan kepercayaan terutama para 

investor terhadap pelaporan keuangan perusahaan dalam pertanggungjawaban 

sebuah manajemen. Salah satu informasi penting adalah laporan laba perusahaan. 
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Dengan demikian, laporan laba yang dipublikasikan harus memiliki kualitas tinggi agar 

informasi tersebut dapat dijadikan acuan bagi para investor dalam pengambilan 

keputusan investasi dana mereka. 

Kualitas laba itu sendiri merupakan informasi laba akuntansi yang memiliki 

sedikit gangguan persepsian di sebuah perusahaan dan menunjukkan kinerja 

perusahaan yang sesungguhnya (Bhattacharyya, 2006). Kualitas laba di sebuah 

perusahaan dapat menimbulkan respon pasar yang bervariasi serta dapat 

mempengaruhi return saham pada perusahaan tersebut. Kuatnya respon pasar 

terhadap informasi laba tercermin dari Earnings Response Coefficient (ERC) yang 

tinggi, dimana menunjukan perusahaan tersebut memiliki laba yang berkualitas. Scott 

(2012), mendefinisikan Earnings Response Coefficient yang dimaksudkan di atas 

sebagai ukuran abnormal return sekuritas terhadap respon dalam unexpected earnings 

yang dilaporkan perusahaan. 

Disamping itu, terdapat teori mengenai asymetri informasi dan konflik keagenan 

yang merupakan teori antara manajemen perusahaan dan pihak investor saling 

mengutamakan kepentingannya sendiri. Dengan demikian, diharapkan suatu audit dan 

pengawasan pelaporan keuangan perusahaan oleh pihak ketiga, seperti Kantor 

Akuntan Publik (KAP) dan komite audit, dapat meningkatkan kualitas informasi 

keuangan yang dilaporkan oleh manajemen (Arens et al., 2011). Selain diperkuat 

dengan teori yang ada, terdapat pula keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan (LK) No : KEP-

29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 mengenai pembentukan dewan komisaris 

independen dan komite audit dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang 

baik (good corporate governance). Kemudian peraturan tersebut direvisi dengan 

dikeluarkannya Keputusan Ketua Bapepam-LK No : KEP-643/BL/2012 tanggal 7 

Desember 2012. Peraturan tersebut mewajibkan  perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) memiliki struktur komite audit. Peraturan yang ditentukan 

Bapepam-LK itu juga secara khusus mengatur persyaratan yang harus dipatuhi dalam 

hal karakteristik komite audit, terutama ukuran keanggotaan komite audit, komposisi 

komite audit independen, dan frekuensi pertemuan para anggota komite audit.  

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi kualitas laba perusahaan yaitu 

spesialisasi industri auditor. Spesialisasi industri auditor merupakan salah satu 

pengukuran terhadap kualitas audit eksternal. Apabila di sebuah perusahaan 

menggunakan auditor spesialis, maka kualitas laba atas informasi laba yang 

dipublikasikan menjadi lebih tinggi karena auditor tersebut memiliki kemampuan dan 
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pengalaman yang lebih dalam mengaudit suatu industri tertentu sehingga 

penyimpangan yang dilakukan oleh pihak manajemen dapat terdeteksi lebih dini 

(Balsam et al., 2003).  

Dengan demikian, penelitian ini mencoba memberikan bukti empiris mengenai 

pengaruh karakteristik komite audit dan spesialisasi industri auditor terhadap kualitas 

laba yang diproksikan melalui ERC pada perusahaan real estate, property dan building 

construction di BEI selama periode 2008-2012, seperti yang dilakukan oleh penelitian 

Fitriasari (2007), Trihartati dan Pamudji (2008), Puteri dan Rohman (2012), Balsam et 

al. (2003), dan Mayangsari (2004). 

 

II. LANDASAN TEORI 

2.1. Teori Keagenan 

Teori keagenan (Agency theory) menurut Jensen dan Meckling (1976) adalah 

teori mengenai keterkaitan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen 

perusahaan (agen). Dimana semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri 

bukan berdasarkan maksimalisasi dalam pengambilan keputusan pendanaan. Karena 

perbedaan kepentingan ini masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan 

bagi diri sendiri. Sehingga, jika hal itu terjadi akan mengakibatkan rendahnya kualitas 

laba sebuah perusahaan. 

2.2. Kualitas Laba 

Kualitas laba adalah ukuran perbandingan antara laba yang diperoleh dengan 

laba yang diperkirakan sebelumnya oleh perusahaan (Peck, 2011). Semakin dekat 

laba yang diperoleh dengan perencanaan awal, berarti laba tersebut memiliki kualitas 

yang tinggi. Sedangkan Schroeder et al. (2009), mendefinisikan kualitas laba sebagai 

korelasi antara laba akuntansi dan laba ekonomi perusahaan. Perubahan laba 

akuntansi diharapkan merefleksikan pula perubahan ekonomi perusahaan jika tingkat 

kualitas laba memiliki selisih yang sedikit antara kedua laba tersebut.  

Dechow et al. (2010) mengidentifikasi proksi untuk kualitas laba dengan 

menggunakan tiga kategori, sebagai berikut : 1) Statistik Sifat Laba, seperti 

persistence, accruals, discretionary accruals, earnings smoothness, ketepatan waktu 

asimetris, timely loss recognition (TLR), 2) Respon Investor Terhadap Pendapatan, 

seperti earnings response coefficient (ERC), 3) Indikator eksternal atas kualitas 

pelaporan keuangan, terdiri atas tiga proksi dalam pengukuran kualitas laba, seperti 

AAERs, penyajian kembali (restatements), dan prosedur pengendalian internal yang 

dilaporkan dalam SOX. 
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2.2.1. Earnings Response Coefficient (ERC) 

Pengertian Earnings Response Coefficient (ERC) menurut Scott (2012), adalah 

ukuran besaran abnormal return suatu sekuritas sebagai respon pasar terhadap 

komponen laba kejutan (unexpected earnings) yang dilaporkan oleh perusahaan yang 

mengeluarkan sekuritas tersebut. Beberapa analis berpendapat bahwa dalam 

perhitungan ERC, data historis lebih digunakan dibandingkan data masa kini. Hal ini 

menyebabkan perhitungan tersebut dapat menjadi alat yang berharga untuk menilai 

kualitas laba di sebuah perusahaan (Peck, 2011).  

2.3. Komite Audit 

Menurut Arens et al. (2011), komite audit adalah sejumlah anggota terpilih dari 

dewan direksi sebuah perusahaan yang tanggung jawabnya membantu auditor untuk 

tetap independen dari manajemen. Forum for Corporate Governance in Indonesia 

(FCGI, 2001) merumuskan dengan adanya tata kelola perusahaan yang baik, 

diharapkan nilai perusahaan akan dinilai dengan baik oleh investor sehingga komite 

audit mempunyai peran yang sangat dalam menjaga terciptanya sistem pengawasan 

perusahaan yang memadai.  

2.3.1. Karakteristik Komite Audit 

a. Komposisi Komite Audit 

Melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 

Keuangan (Bapepam-LK) No : KEP-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 

mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, yang kemudian 

direvisi menjadi Keputusan Ketua Bapepam-LK No : KEP-643/BL/2012 tanggal 7 

Desember 2012, komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang 

berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik.  

Komposisi komite audit merupakan salah satu karakteristik komite audit yang 

berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui perannya dalam menjalankan 

fungsi pengawasan, komposisi dewan komisaris dapat mempengaruhi pihak 

manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu 

laporan laba yang berkualitas. 

b. Independensi Komite Audit 

Dalam peraturan yang telah dikeluarkan oleh Bapepam-LK terdapat 

persyaratan keanggotaan komite audit mengenai independensi, sebagai berikut : 

1). Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik (KAP), Kantor Konsultan 

Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, 
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jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau 

perusahaan publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. 

2). Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung 

jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan 

emiten tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali komisaris 

independen. 

3). Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada emiten atau 

perusahaan publik dan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota dewan 

komisaris, anggota direksi, atau pemegang saham utama emiten. 

c. Frekuensi Pertemuan Komite Audit 

Karakteristik komite audit lainnya adalah dengan adanya rapat komite audit. 

Peraturan Bapepam-LK berdasarkan Keputusan No : KEP-29/PM/2004 mengatur 

persyaratan mengenai pertemuan komite audit yang sekurang-kurangnya sama 

dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran 

Dasar. Sedangkan berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK No : KEP-

643/BL/2012, terdapat persyaratan bahwa komite audit wajib mengadakan rapat 

secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan, dimana rapat komite audit 

hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah 

anggota.  

Adanya komunikasi formal antara komite audit, auditor internal, dan auditor 

eksternal akan menghasilkan proses audit internal dan eksternal dilakukan dengan 

baik. Sehingga, dapat meningkatkan akurasi laporan keuangan dan kepercayaan 

terhadap laporan keuangan, yang berarti kualitas laba menjadi meningkat (Anderson et 

al., 2003). 

2.4. Spesialisasi Industri Auditor 

Menurut Arens et al. (2011), standar audit pekerjaan lapangan untuk auditor 

salah satunya harus memiliki pemahaman yang memadai atas perusahaan klien dan 

lingkungannya, termasuk pengendalian internalnya, untuk menilai risiko salah saji 

material dalam laporan keuangan, baik disebabkan karena kesalahan atau 

kecurangan. Sehingga pengukuran untuk mengetahui baik buruknya kualitas audit 

dapat dilihat dari spesialisasi industri auditor. Hal tersebut disebabkan adanya 

karakteristik yang berbeda-beda di setiap industri baik dari segi kondisi perekonomian 

maupun proses pelaporan keuangannya karena banyak industri memiliki kebijakan 

akuntansi yang khusus sehingga auditor harus memiliki pemahaman dalam hal 

tersebut untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien sesuai dengan prinsip 
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akuntansi yang berlaku umum, misalnya perusahaan konstruksi (Arens et al., 2011). 

Informasi laba yang berkualitas diharapkan dapat dijadikan dasar yang lebih akurat 

dalam memprediksi arus kas dan kinerja perusahaan di masa mendatang, sehingga 

auditor spesialis dapat membatasi tindakan manajemen dalam mengelola laba akrual 

perusahaan dibandingkan dengan auditor non-spesialis (Balsam et al., 2003).  

2.5. Hipotesis Penelitian 

2.5.1. Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Kualitas Laba 

Berdasarkan teori menjelaskan bahwa jumlah anggota komite audit di sebuah 

perusahaan menentukan seberapa besar kualitas dari laba yang dilaporkan dalam 

laporan laba. Semakin banyak jumlah anggota komite audit semakin baik kualitas laba 

perusahaan. Seperti pada penelitian Lin et al. (2006), ditemukannya bukti bahwa 

ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas laba yang diproksikan 

melalui earnings restatement, yang menunjukkan keberadaan komite audit tersebut 

dapat meningkatkan efektifitas kinerja perusahaan. Untuk hasil lebih jauhnya, 

penelitian ini menguji H1 yang dirumuskan sebagai berikut :     

Ho1 :  Ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas 

laba. 

Ha1 :  Ukuran komite audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laba. 

2.5.2. Pengaruh Komposisi Komite Audit Independen Terhadap Kualitas Laba 

Struktur komite audit dalam sebuah perusahaan dibutuhkan independensi 

dalam menjalani tugasnya. Hal tersebut berguna agar komite audit tidak berusaha 

mewakili kepentingan salah satu pihak di perusahaan sehingga dapat meningkatkan 

kualitas laba perusahaan atas penilaian dan pengawasan pelaporan keuangan. Teori 

tersebut didukung oleh penelitian Trihartati dan Pamudji (2008), dimana hasilnya 

menyebutkan komposisi komite audit independen memiliki pengaruh negatif terhadap 

discretionary accrual, yang mencerminkan semakin independensi komite audit maka 

semakin rendah tingkat manajemen laba dalam memanipulasi informasi sehingga 

kualitas laba perusahaan menjadi tinggi. Untuk hasil lebih jauhnya, penelitian ini 

menguji H2 yang dirumuskan sebagai berikut :    

Ho2 :  Komposisi komite audit independen tidak memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap kualitas laba. 

Ha2 :  Komposisi komite audit independen memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap kualitas laba. 
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2.2.3. Pengaruh Frekuensi Pertemuan Rapat Komite Audit Terhadap Kualitas 

Laba 

Semakin banyak frekuensi rapat komite audit semakin berkualitas laba 

perusahaan. Pada penelitian Xie et al. (2003) dan Puteri dan Rohman (2012) 

mengungkapkan hasil penelitian yang mendukung teori tersebut, dimana frekuensi 

rapat komite audit secara positif berpengaruh terhadap kualitas laba yang ditunjukkan 

dengan rendahnya discretionary accrual. Discretionary accrual yang rendah 

mencerminkan tingkat manajemen laba yang rendah pula. Penelitian tersebut 

mengindikasikan bahwa komite audit yang melakukan pertemuan secara teratur akan 

menjadi pengawas yang baik dalam mengawasi proses pelaporan keuangan. Untuk 

hasil lebih jauhnya, penelitian ini menguji H3 yang dirumuskan sebagai berikut :     

Ho3 :  Frekuensi pertemuan komite audit tidak memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap kualitas laba. 

Ha3 :  Frekuensi pertemuan komite audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

kualitas laba. 

2.2.4. Pengaruh Spesialisasi Industri Auditor Terhadap Kualitas Laba 

Menurut Balsam et al. (2003) mengenai spesialisasi industri auditor bahwa 

perusahaan dengan laporan keuangan yang diaudit oleh auditor spesialis memiliki 

discretionary accrual yang lebih rendah dan ERC yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan perusahaan yang tidak diaudit oleh auditor spesialis industri, sehingga ERC 

yang tinggi menunjukkan tingginya kualitas laba perusahaan. Hal tersebut menjelaskan 

bukti bahwa spesialisasi industri auditor memberikan kontribusi positif terhadap nilai 

kerja sebuah perusahaan. Untuk hasil lebih jauhnya, penelitian ini menguji H4 yang 

dirumuskan sebagai berikut : 

Ho4 : Spesialisasi industri auditor tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

kualitas laba. 

Ha4 : Spesialisasi industri auditor memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

kualitas laba. 

2.2.5. Pengaruh Karakteristik Komite Audit Dan Spesialisasi Industri Auditor 

Terhadap Kualitas Laba 

Seperti penelitian sebelumnya yang telah menguji karakteristik komite audit dan 

spesialisasi industri auditor secara tersendiri terhadap kualitas laba, maka penelitian ini 

ingin mengetahui pengaruhnya secara simultan sehingga terdapat H5 yang 

dirumuskan sebagai berikut :   
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Ho5 : Ukuran komite audit, komposisi komite audit independen, frekuensi pertemuan 

komite audit dan spesialisasi industri auditor tidak memiliki pengaruh positif 

signifikan secara simultan terhadap kualitas laba. 

Ha5 : Ukuran komite audit, komposisi komite audit independen, frekuensi pertemuan 

komite audit dan spesialisasi industri auditor memiliki pengaruh positif signifikan 

secara simultan terhadap kualitas laba. 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Populasi Dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahan real estate, property dan 

building construction yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang didapat dari 

populasi menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria seperti, 

perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keuangannya 

(audited) secara periodik pada tahun 2008-2012, perusahaan yang memiliki data 

tanggal publikasi yang lengkap serta data mengenai saham perusahaan dan IHSG 

selama tahun 2004-2012 sebagai informasi untuk perhitungan Earnings Response 

Coefficient (ERC) dan perusahaan yang memiliki data laporan komite audit yang 

lengkap selama tahun 2008-2012. 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dimana dalam 

pengumpulan datanya, penulis menggunakan 2 (dua) metode, yaitu metode 

kepustakaan dari berbagai jurnal, literatur, artikel dan buku, baik dari asing maupun 

lokal dan metode dokumentasi dengan mengumpulkan data eksternal berupa 

pengamatan terhadap laporan keuangan perusahaan yang terpublikasi yang 

dikeluarkan oleh BEI melalui situs www.idx.go.id. 

3.3. Operasionalisasi Variabel 

3.3.1. Variabel Dependen  

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laba yang diproksikan 

melalui Earning Response Coefficient (ERC). Pada penelitian ini besarnya ERC 

diperoleh dengan melakukan beberapa tahapan sebagai berikut (Ambarwati, 2008) : 

1. Menghitung variabel Cumulative Abnormal Return (CAR), yaitu abnormal return 

sepanjang periode jendela. Interval window jangka pendek pada penelitian ini 

mengikuti penelitian Suaryana (2005), antara hari (t–5) sebelum hingga (t+5)  

setelah tanggal pengumuman laba. Sehingga, CAR dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

http://www.idx.go.id/
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       CARi(-5,+5) = t=-5∑
+5 ARit 

Dalam hal ini: 

CARi(-5,+5)     = Abnormal return kumulatif perusahaan i selama periode 

pengamatan 5 hari sebelum dan sesudah tanggal 

pengumuman laba akuntansi. 

  ARit =   Abnormal return perusahaan i pada hari t 

 (a) Dalam penelitian ini abnormal return dihitung menggunakan market 

adjusted model. Abnormal return diperoleh dari: 

 ARit = Rit – Rmt 

Dimana:  

ARit  =  Abnormal return perusahaan i pada periode ke- t 

Rit =  Actual return saham perusahaan i pada periode ke-t 

Rmt  =  Return pasar pada periode ke-t 

Untuk memperoleh data abnormal return, terlebih dahulu harus mencari 

actual return perusahaan i pada hari t dengan rumus sebagai berikut :  

                            

Dimana: 

Rit  =  Actual returns saham perusahaan i pada hari t 

Pit  =  Harga penutupan saham i pada hari t 

Pit-1  =  Harga penutupan saham i pada pada hari t-1. 

 Sedangkan, returns pasar dapat dirumuskan sebagai berikut : 

     

Dimana: 

Rmt  =  Returns pasar harian pada hari t 

IHSGt  =  Indeks harga saham gabungan pada hari t 

IHSGt-1  =  Indeks harga saham gabungan pada hari t-1 

2. Unexpected Earnings sebagai variabel independen yang diperhitungkan 

dengan model random walk. Unexpected Earnings (UE) diartikan sebagai 

selisih laba akuntansi yang direalisasi dengan laba akuntansi yang diharapkan 

oleh pasar. UE diukur sebagai berikut : 
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Dalam hal ini: 

UEit =   Unexpected earnings perusahaan i pada periode t 

Eit =   Laba akuntansi perusahaan i pada periode t 

Eit-1   = Laba akuntansi perusahaan i pada periode t-1    

3. Setelah nilai CAR dan UE diperoleh maka model yang digunakan untuk 

menentukan Earnings Response Coefficients (ERC) dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

CARit = α0 + b1UEit + εit 

Dalam hal ini : 

CARit  =  Abnormal return kumulatif perusahaan i pada periode t 

b1
 = Earnings Response Coefficients (ERC) 

UEit  =   Unexpected earnings untuk perusahaan i pada periode t 

εit =  Standar error dalam model atas perusahaan i pada periode t 

3.3.2. Variabel Independen 

a. Ukuran Komite Audit (KASIZE) 

Ukuran komite audit (KASIZE) dalam penelitian ini diukur dengan menghitung 

jumlah anggota di dalam komite audit yang sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam-

LK (Fajrin, 2011). 

b. Komposisi Komite Audit Independen (KAIND) 

Komposisi komite audit independen (KAIND) dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan indikator persentase anggota komite audit yang independen terhadap 

jumlah seluruh anggota komite audit yang memenuhi persyaratan independensi oleh 

Bapepam-LK. Sehingga KAIND dapat dihitung berdasarkan rumusan di bawah ini 

(Trihartati dan Pamudji, 2008) :  

 

c. Frekuensi Pertemuan Komite Audit (KAFP) 

Variabel frekuensi pertemuan komite audit (KAFP) dalam penelitian ini diukur 

berdasarkan penelitian Puteri dan Rohman (2012) dengan cara melihat jumlah 

pertemuan komite audit yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun. 

d. Spesialisasi Industri Auditor (SPIA) 

Pengukuran spesialisasi industri auditor (SPIA) pada penelitian ini mengikuti 

salah satu pengukuran dari Balsam et al. (2003) yaitu dominasi auditor (DOMINANCE) 

yang merupakan pemasok terbesar dalam jasa audit di suatu industri tertentu. 

Sehingga auditor dikatakan spesialis jika auditor tersebut mengaudit 10% dari total 
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perusahaan di suatu industri. Variabel dalam penelitian ini menggunakan variabel 

dummy; Perusahaan yang menggunakan auditor spesialis dalam suatu industri akan 

diberi notasi 1 sedangkan yang menggunakan auditor non-spesialis diberi notasi 0. 

3.3.3. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel lain diluar variabel utama yang diteliti dengan 

syarat variabel tersebut selalu mempengaruhi secara signifikan dari variabel dependen 

yang diteliti (Cooper dan Schindler, 2008 dalam Sparta, 2011). Dalam penelitian ini, 

variabel kontrol terdiri dari  

a. Ukuran Perusahaan (LN_SIZE) 

Ukuran perusahaan dimasukkan sebagai salah satu variabel kontrol penelitian 

ini yang diukur dengan cara menghitung natural logarithm of total assets sebuah 

perusahaan (Praditia, 2010 dalam Puteri dan Rohman, 2012).  

b. Umur Perusahaan (AGE) 

Umur perusahaan dalam penelitian ini, diukur dari lamanya perusahaan 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mengacu pada penelitian Sirait (2008).  

c. Arus Kas Aktivitas Operasi (OCF) 

Dalam penelitian ini arus kas operasi dapat diukur dengan menghitung aliran 

kas bersih perusahaan dibagi total aset (Susanto, 2012). 

 

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Pada penelitian ini, objek penelitian yang digunakan merupakan perusahaan 

real estate, property dan building construction di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

periode 2008-2012. Penggunan sektor industri real estate, property dan building 

construction dikarenakan kinerja perusahaan tersebut mengalami pertumbuhan yang 

pesat di Indonesia selama lima tahun terakhir ini. Hasil riset lembaga konsultan 

properti internasional mengungkapkan turunnya harga property mewah di dunia akibat 

ambruknya keuangan Amerika Serikat, Lehman Brother, justru membuat perumahan 

atau kondominium di Jakarta meningkat selama tahun 2012 (VIVAnews.com). Hal 

tersebut disebabkan lahan yang terbatas, seiring pertumbuhan penduduk yang 

semakin hari semakin bertambah sehingga permintaan konsumen untuk berinvestasi di 

sektor property menjadi tinggi. Dengan demikian, perusahaan real estate, property dan 

building construction membutuhkan kualitas laba yang tinggi untuk dijadikan tolak ukur 

dalam penilaian kinerja perusahaan bagi para investor. Dalam penelitian ini peneliti 



12 

 

mengambil sampel yang memenuhi kriteria yang dikehendaki sebanyak 16 

perusahaan.  

4.2. Uji Normalitas 

Berdasarkan hasil pengolahan uji normalitas, dapat dilihat bahwa nilai 

probabilitas Jarque-Bera pada uji normalitas adalah 0,5548. Hasil tersebut lebih besar 

dari pada 0,05, sehingga dapat diartikan bahwa residual data penelitian ini telah 

berdistribusi secara normal. 

4.3. Penentuan Model Regresi Panel 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Chow 

Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

Cross-section F 1.781647 (15,52) 0.0634 

Cross-section Chi-square 31.103501 15 0.0085 

Sumber : Hasil olahan penulis 

Pada perhitungan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa nilai probabilitas 

cross-section F, memperlihatkan angka bernilai 0,0634 dengan tingkat signifikansi 95% 

(α = 0,05). Sehingga keputusan yang diambil pada pengujian Chow ini adalah regresi 

menggunakan model Common Effect. Sehingga dengan demikian hanya sampai disini 

tahap yang harus dilakukan tanpa perlu menguji Hausman test untuk tahap 

selanjutnya. 

4.4. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian ini menggunakan model Common Effect pada regresi data panel, 

sehingga model ini harus memenuhi tiga (3) asumsi yang berlaku, yaitu non-

multikolinearitas, non-heteroskedastisitas, dan non-autokorelasi agar model regresi 

yang diperoleh dapat menghasilkan estimator linear yang baik (BLUE).  

4.4.1. Uji Multikolinearitas 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 KASIZE KAIND KAFP SPIA LN_SIZE AGE OCF 

KASIZE  1.00000 -0.46016  0.38382  0.24242  0.04531  0.01233 -0.12371 

KAIND -0.46016  1.00000 -0.04258  0.08765  0.01047  0.36475  0.32812 

KAFP  0.38382 -0.04258  1.00000  0.03765  0.11492  0.39705  0.05633 

SPIA  0.24242  0.08765  0.03765  1.00000 -0.08834  0.26318  0.20228 

LN_SIZE  0.04531  0.01047  0.11492 -0.08834  1.00000  0.16452  0.00201 

AGE  0.01233  0.36475  0.39705  0.26318  0.16452  1.00000  0.27384 

OCF -0.12371  0.32812  0.05633  0.20228  0.00201  0.27384  1.00000 

Sumber : Hasil olahan penulis 
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Dari hasil pengujian multikolinearitas, menunjukan bahwa nilai koefisien 

korelasi antar variabel independen kurang dari 0,85. Data mengandung 

multikolinearitas apabila koefisien korelasi antar variabel independen lebih dari atau 

sama dengan 0,85 (Widarjono, 2009). Sehingga dapat disimpulkan bahwa antar 

variabel independen dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas. 

4.4.2. Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.3 

Hasil Uji White 

Heteroskedasticity Test: White 

F-statistic 0.597686     Prob. F(29,45) 0.9277 

Obs*R-squared 20.85524     Prob. Chi-Square(29) 0.8644 

Scaled explained SS 16.85470     Prob. Chi-Square(29) 0.9644 

Sumber : Hasil olahan penulis 

Dari hasil pengujian heteroskedastisitas, menunjukan bahwa probabilitas Chi-

Square dari Obs*R-squared adalah 0,8644, dimana hasil tersebut lebih besar daripada 

α = 0,05. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa regresi ini tidak terdapat 

permasalahan heteroskedastisitas. 

4.4.3. Uji Autokorelasi 

Tabel 4.4 

Uji Lagrange Multiplier (LM) 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

Obs*R-squared 0.000000     Prob. Chi-Square(2) 1.0000 

Sumber : Hasil olahan penulis 

Dari hasil pengujian autokorelasi, menunjukan bahwa probabilitas Chi-Square 

dari Obs*R-squared bernilai 1, dimana hasil tersebut lebih besar dari α = 0,05. 

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada autokorelasi pada data penelitian 

ini. 

4.5. Analisis Regresi Berganda 

Hasil pengujian regresi model Common Effect yang sebelumnya sudah 

ditentukan dapat dilihat di bawah ini : 
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Tabel 4.5  

Hasil Analisis Regresi Berganda dengan Model Common Effect 

Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 0.209860 0.130959 1.602483 0.1138  

KASIZE? -0.046006 0.014671 -3.135898   0.0025* 

KAIND? -0.066246 0.110004 -0.602214 0.5491 

KAFP? 0.001276 0.000414 3.080718   0.0030* 

SPIA? 0.062289 0.016737 3.721572   0.0004* 

SIZE? -0.000000 0.000000 -3.325283   0.0014* 

AGE? -0.000247 0.001225 -0.201510 0.8409 

OCF? 0.132500 0.084997 1.558871 0.1237 

*Signifikansi pada α = 1% 

R-squared                  = 0.413609 F-statistic              = 6.751173 

Adjusted R-squared  = 0.352344 Prob (F-statistic)  = 0.000005 

Sumber : Hasil olahan penulis 

Berdasarkan tabel di atas, maka diperolehnya persamaan regresi berganda 

sebagai berikut :  

ERC = 0,209860 – 0.046006 KASIZE - 0.066246 KAIND + 0.001276 KAFP + 

0.062289 SPIA - 0.000000 SIZE - 0.000247 AGE + 0.132500 OCF 

Keterangan : 

ERC =  Earnings Response Coefficient perusahaan  

KASIZE = Ukuran komite audit perusahaan  

KAIND = Komposisi komite audit independen perusahaan  

KAFP = Frekuensi pertemuan komite audit perusahaan  

SPIA = Spesialisasi industri auditor perusahaan  

SIZE =  Ukuran perusahaan  

AGE =  Umur perusahaan  

OCF =  Arus kas aktivitas operasi perusahaan 

Sehingga berdasarkan persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan 

bahwa koefisien konstanta sebesar 0,209860 berarti jika variabel ukuran, 

independensi, frekuensi pertemuan komite audit, spesialisasi industri auditor, ukuran 

perusahaan, umur perusahaan dan arus kas aktivitas operasi bernilai konstan, maka 

earnings response coefficient (ERC) yang merupakan proksi dari kualitas laba 

perusahaan dalam industri real estate, property dan building construction di BEI tahun 

2008-2012 akan bernilai sebesar 0,209860 satuan. 
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4.6. Pengujian Hipotesis 

4.6.1. Uji t 

Uji-t dalam pengujian hipotesis ini memiliki derajat kepercayaan sebesar 99% 

(α = 0,01), sehingga untuk menentukan hasilnya dapat dilihat dari nilai t-stat dan 

probabilitasnya.  

Hipotesis 1 : 

Variabel KASIZE memiliki nilai t-stat dan probabilitas sebesar -3,135898 dan 

0,0025. Hal ini menunjukan bahwa nilai t-stat lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar -2,383 

(α = 1%, df 67) dan nilai probabilitas lebih kecil dari α = 0,01. Selain itu, dilihat dari 

koefisien variabel ini yang bernilai -0,046006. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Ha1 

ditolak dengan kata lain variabel ukuran komite audit memiliki pengaruh negatif 

signifikan terhadap kualitas laba pada perusahaan real estate, property dan building 

construction di BEI pada tahun 2008-2012. Hasil hipotesis penelitian 1 tidak 

mendukung hipotesis yang diajukan sebelumnya, tetapi sejalan dengan penelitian 

Fajrin (2011). Pengaruh negatif dari ukuran komite audit terhadap kualitas laba, 

menunjukkan bahwa semakin besar ukuran komite audit yang diukur dari jumlah 

anggotanya dapat membuat respon pasar atas pengumuman laba menjadi rendah 

sehingga mencerminkan kualitas laba yang rendah pula dan sebaliknya. Adanya 

pengaruh negatif ini disebabkan jumlah anggota komite audit yang terlalu banyak 

dapat menimbulkan ketidakefektifan dalam menjalankan tugas, peran dan tanggung 

jawabnya karena banyaknya intervensi atau campur tangan para komite audit pada 

kegiatan operasional maupun proses pelaporan keuangan sehingga munculnya bias 

informasi dalam pelaporan keuangan perusahaan. 

Hipotesis 2 : 

Variabel KAIND memiliki nilai t-stat dan probabilitas sebesar -0,602214 dan 

0,5491. Hal ini menunjukan bahwa nilai t-stat lebih besar dari nilai t-tabel sebesar -

2,383 (α = 1%, df 67) dan nilai probabilitas lebih besar dari α = 0,01. Selain itu, dilihat 

dari koefisien variabel ini yang bernilai -0,066246. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

Ho2 tidak dapat ditolak dengan kata lain variabel komposisi komite audit independen 

memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas laba pada perusahaan real 

estate, property dan building construction di BEI pada tahun 2008-2012. Hasil hipotesis 

penelitian 2 tidak mendukung hipotesis yang diajukan sebelumnya, tetapi sejalan 

dengan penelitian Lin et al. (2006). Pengaruh negatif yang tidak signifikan, diduga 

karena peraturan yang dikeluarkan Bapepam-LK mengenai tingkat independensi masih 

diragukan kejelasannya. Hal tersebut dikuatkan oleh Ketua Bapepam-LK, Nurhaida, 
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yang mengatakan bahwa revisi peraturan tentang pembentukan dan pedoman 

pelaksanaan kerja komite audit pada Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 

sehingga menjadi keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-643/BL/2012 ini bertujuan 

mencegah benturan kepentingan dan meningkatkan independensi komite audit akibat 

semakin kompleksitasnya kegiatan bisnis perusahaan (InvestorDaily, 2011).  

Hipotesis 3 : 

Variabel KAFP memiliki nilai t-stat dan probabilitas sebesar 3,080718 dan 

0,0030. Hal ini menunjukan bahwa nilai t-stat lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 

2,383 (α = 1%, df 67) dan nilai probabilitas lebih kecil dari α = 0,01. Selain itu, dilihat 

dari koefisien variabel ini yang bernilai 0.001276. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

Ho3 ditolak dengan kata lain variabel frekuensi pertemuan komite audit memiliki 

pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laba pada perusahaan real estate, 

property dan building construction di BEI pada tahun 2008-2012. Dimana hasil tersebut 

mendukung hipotesis yang telah diajukan, tetapi tidak sejalan dengan penelitian 

Fitriasari (2007) dan Trihartati dan Pamudji (2008). Adanya pengaruh positif signifikan 

diduga karena pertemuan formal komite audit itu sendiri merupakan kesempatan para 

komite audit dalam mencari solusi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi 

akibat benturan kepentingan perusahaan publik. Sehingga, semakin banyak jumlah 

rapat yang dilakukan oleh komite audit dalam setahun membuat respon pasar atas 

pengumuman laba semakin tinggi pada perusahaan yang memiliki pertumbuhan laba 

yang baik dari tahun ke tahun akibat komunikasi yang terjalin dapat saling 

menguntungkan satu sama lain.  

Hipotesis 4 : 

Variabel SPIA memiliki nilai t-stat dan probabilitas sebesar 3.721572 dan 

0,0004. Hal ini menunjukan bahwa nilai t-stat lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 

2,383 (α = 1%, df 67) dan nilai probabilitas lebih kecil dari α = 0,01. Selain itu, dilihat 

dari koefisien variabel ini yang bernilai 0.062289. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

Ho4 ditolak dengan kata lain variabel spesialisasi industri auditor memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap kualitas laba pada perusahaan real estate, property dan 

building construction di BEI pada tahun 2008-2012. Hasil tersebut mendukung 

hipotesis yang telah diajukan sebelumnya, tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Pradhana (2010). Adanya pengaruh positif signifikan dari spesialisasi 

industri auditor terhadap kualitas laba, menujukkan bahwa perusahaan yang 

menggunakan auditor spesialis dapat membuat respon pasar atas pengumuman laba 

perusahaan menjadi tinggi, yang berarti laba tersebut berkualitas tinggi. Hal ini diduga 
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karena auditor yang memiliki spesialisasi industri dapat lebih memahami kondisi bisnis 

industri dan lingkungan perusahaan, serta lebih dapat memahami kebijakan akuntansi 

yang diterapkan oleh industri tersebut.  

4.6.2. Uji F 

Dalam hasil pengujian F, menunjukkan bahwa F-stat 6,751173 lebih besar 

dibandingkan F tabel 2,15 (numerator 7, denominator 67) dengan tingkat probabilitas 

sebesar 0,000005 yang mempunyai hasil yang lebih kecil daripada α = 0,01. Maka 

dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran komite audit, komposisi komite audit 

independen, frekuensi pertemuan komite audit, dan spesialisasi industri auditor 

memiliki pengaruh positif signifikan secara simultan terhadap perubahan variabel 

kualitas laba yang diproksikan melalui ERC. 

4.6.3. Koefisien Determinasi 

Hasil koefisien determinasi yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dilihat 

bahwa, Adjusted R-squared = 0.352344 yang menandakan variasi dari perubahan 

kualitas laba yang diproksikan melalui ERC mampu dijelaskan oleh variabel-variabel 

independen (karakteristik komite audit dan spesialisasi industri auditor) sebesar 

35,23%, sedangkan sisanya sebesar 0,647656 atau 64,76% dijelaskan oleh faktor-

faktor lain yang tidak masuk dalam model ini. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ukuran komite audit memiliki pengaruh negatif 

signifikan terhadap kualitas laba pada perusahaan real estate, property dan building 

construction di BEI periode 2008-2012. Komposisi komite audit independen memiliki 

pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas laba pada perusahaan real estate, 

property dan building construction di BEI periode 2008-2012. Frekuensi pertemuan 

komite audit memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laba pada 

perusahaan real estate, property dan building construction di BEI periode 2008-2012. 

Kemudian variabel berikutnya pada spesialisasi industri auditor memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap kualitas laba pada perusahaan real estate, property dan 

building construction di BEI periode 2008-2012. Pada pengujian simultan yang terdiri 

dari variabel ukuran komite audit, komposisi komite audit independen, frekuensi 

pertemuan komite audit, dan spesialisasi industri auditor secara bersama-sama 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laba pada perusahaan real estate, 

property dan building construction di BEI periode 2008-2012. 
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Saran yang dapat penulis berikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut; 

bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi dapat mempertimbangkan, baik 

dari segi karakteristik komite audit perusahaan, yaitu ukuran dan frekuensi 

pertemuannya maupun penggunaan spesialisasi industri auditor dalam melihat nilai 

kualitas laba perusahaan. Bagi perusahaan, penulis menyarankan agar lebih mematuhi 

peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak regulator (Bapepam-LK) dalam 

pembentukan komite audit agar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

dapat berjalan lebih efektif, serta mempertimbangkan dalam menentukan auditor 

spesialis dalam pengawasan pelaporan keuangan sehingga dapat meningkatkan 

kualitas laba perusahaan. Bagi penelitian selanjutnya, dapat menggunakan proksi 

kualitas laba perusahaan lainnya seperti presistensi laba, accruals, earnings 

smoothness, dan ketepatan waktu asimetris. 
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